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جامعة الموصل/سالمیةكلیة العلوم اإل

٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٩/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
لعقلیــة والدینیــة فــي جمیــع یقــع علــى االســرة  واجــب كبیــر مــن التربیــة الخلقیــة والوجدانیــة وا

مراحـل الطفولـة بـل وفـي المراحــل التالیـة لهـا ،وعـن طریـق االســرة  تحقـق البیئـة االجتماعیـة آثارهــا 

التربویة في أبنائها ،فبفضل الجو االسري والمحـیط العـائلي تنتقـل الـى الناشـئة تقالیـدامتهم ونظمهـا 

وبفضــل الحیــاة المســتقرة فــي جــو االســـرة وعرفهــا الخلقــي وعقائــدها وآدابهــا وفضــائلها وتاریخهـــا . 

ـــة یتكـــون لـــدى الفـــرد مایســـمى بـــالروح العـــائلي والعواطـــف االســـریة المختلفـــة وتنشـــأ  ومحـــیط العائل

االتجاهات االولى للحیاة االجتماعیة المنظمة .باعتبار االسـرة هـي بیئـة الفـرد الخاصـة التـي تـؤثر 

في شخصیته وسلوكه ایجابیًا أو سلبیًا.

ف البحث الحالي قیاس درجة المناخ االسـري لـدى عینـة مـن طلبـة الجامعـة تألفـت مـن استهد

وكـذلك معرفـة )انـاث–طالبًا وطالبة .ومعرفـة عالقـة المنـاخ االسـري بمتغیـر الجـنس (ذكـور )٢٥٣(

. وتـــم اعـــداد مقیـــاس بالمنـــاخ االســـري )ادبـــي–عالقـــة المنـــاخ االســـري بمتغیـــر التخصـــص (علمـــي 

ه وثباتـــه ، وحللـــت النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل الیهـــا احصـــائیًا باســـتخدام تحققـــت الباحثـــة مـــن صـــدق

االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین واالختبــار التــائي لعینــة واحــدة والوســط المــرجح والــوزن المئــوي  

ومعامل ارتباط بیرسون ومعامل ارتباط بوینت بایسیلایر ،واالختبار التائي الخاص بمعامل االرتباط 

لنتائج أن عینة البحث تتمتع بمناخ اسري جید ولكال الجنسین وعدم وجود عالقة دالـة . وأظهرت ا

-ومتغیــر التخصــص (علمــي)انــاث–احصــائیًابین المنــاخ االســري وكــل مــن متغیــر الجــنس (ذكــور 

.)ادبي

Family Climate of Students at the University of Mosul

Assistant Lecturer Fatima Mohammed Salih
College of Islamic Sciences/University of Mosul

Abstract:
Family bears big duties of the moral, affection, mental and

religious educationduringchildhoodand in the stages that follow. Through
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the family, the social ambience can achieve its educational effects in

children. Through family environment, traditions, convention, moral

composing, cultures, virtues and history of their nation will transfer to the

young.

With virtue of stable life within the family, the individual will have

what is called different family essence and house affection, and the first

trends of systematic social life will rise. This is due to the fact that the

family is the special environment the individual which affects his

behavior and personality positively or negatively.

The research aims measuring the degree of family climate of the

sample which includes (253) College students, and to know the relation

of family climate with the variable of students sex (male-female) and also

to know the relation of family climate with the branch of specialization

(scientific- literary).

Family climate scale has been formed and tested by the researcher

to ensure its validity and reliability. The results have been analyzed by

using T-test for two independent samples, and for a single sample ,the

percentage ,the average, pearson correlation coefficient, and Bisereal

point correlation coefficient, and T-test for correlation coefficient. The

results showed that the research sample have good family climate for both

genders and there is no statistically functional relation between family

climate and students sex variable (male-female) and the branch

specialization variable (scientific- literary).
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التعریف بالبحث
أھمیة البحث والحاجة ألیھ :

جتمع یعـّده للمجتمـع العـام طار مائد في أسرته ، فینمو ویتطور في إیتأثر الفرد بالجو ألس

.معه في حیاتهالذي سیتفاعل

فالبیئـــة األســـریة تلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي بـــاكورة حیـــاة الطفـــل ،فـــي تكـــوین شخصـــیته ،و مـــا 

ستصیر ألیه تلك الشخصیة :فالشخصیة السویة ال تنشأ إال في جو تشیع فیه الثقة والوفاء والحب 

نحـــو اآلخـــرین ونحـــو األشـــیاء والحیـــاة نتیجـــة لنـــوع ولـــذلك یتحـــدد نمـــط هـــذه الشخصـــیة واتجاهاتهـــا 

(هرمـز كونه السـكن فـي األسـرة مـن األقـارب. عالقات الطفل بوالدیه وأخوته و أآلخرین الذین یشار 

  .)٧٢٩ – ٧٢٤: ١٩٨٨،یوسفو 

والطفل الذي ینشأ في جو مليء بالحرمان من الحب فإنه یشعر برفض والدیه وینمو فردًا 

  .)١١٨:  ٢٠٠٣درة له على االنتماء لآلخرین.(أبو سو سو،  أنانیًا وعدوانیًا ال ق

وتعـــد مرحلـــة الشـــباب مـــن مراحـــل النمـــو المهمـــة فـــي حیـــاة الفـــرد ، فهـــي تشـــیر إلـــى فتـــرة 

االنتقال من طور االعتماد على الراشدین إلى طـور االعتمـاد علـى الـنفس وبنـاء مسـتقبلهم العلمـي 

واالجتماعي .                            

لــذا فــإن نــوع العالقــات التــي تــربط بــین األبنــاء واآلبــاء تلعــب دورًا مهمــًا فــي تحدیــد درجــة 

ـــؤثر فـــي  ـــة الفـــرد الخاصـــة التـــي ت ـــار األســـرة هـــي بیئ تكیفـــه وســـلوكه خـــارج نطـــاق األســـرة . باعتب

شخصیته وسلوكه إیجابًا أو سـلبًا والبـد أن تكـون األسـرة متماسـكة فـإن الخلـل األسـري والتفكـك هـو 

انحراف السلوك بین أفرادها وخاصة األبناء الشباب ویـتم ذلـك مـن خـالل حـدوث النفـور بـین بدایة

أفراد األسـرة وعـدم االتفـاق فـي مـا بیـنهم أو الخصـومة والمشـاجرة بـین الـزوجین فیعـیش األبنـاء فـي 

جــو ملــيء بالضــغائن والخصــومات فینفــرون مــن البیــت لیبتعــدوا عــن جــو التشــاحن وهــم یشــعرون 

النفسـي والعـاطفي والروحـي فیـنعكس علـى سـلوكهم ویكـون أكثـر عرضـة لالنحـراف .وقـد بالحرمان 

أشــارت الدراســـات إلـــى أن معظـــم االنحرافـــات الســـلوكیة واالضـــطرابات النفســـیة هـــي مـــردود حتمـــي 

لمناخ أسري مضطرب وأن العالقة الوجدانیة الخاصة بین إالم و األب وبینهمـا وبـین األوالد تؤكـد 

ي النمـو أالنفعـالي والعقلـي واالجتمـاعي لألبنـاء وتتركـز أهمیـة األسـرة علـى مـدى مـدى االیجابیـة فـ

): انترنیت ٢٠٠٥محمود ، (لألبناء .والنفسي واالخالقينجاحها في بناء الجهاز ألقیمي

وقــــد كشـــــفت الدراســـــات العربیـــــة واألجنبیـــــة اآلثــــار الســـــلبیة الضـــــطراب البیئـــــات األســـــریة 

الـــذین ینشــؤون داخــل جـــو أســري غیـــر  دن األفــرااألبنــاء إذ تبـــین أألســري علـــى ســلوك والتصــدع ا

. )٢٣٢:  ٢٠٠١أحمد ، (مستقر یعانون مشكالت انفعالیة وسلوكیة واجتماعیة . 

) حالـــه مـــن حـــاالت اإلحـــداث ٣٠٠) إلـــى دراســـة قامـــت علـــى (١٩٧٥(ویشـــیر القوصـــي 

لـــى انهیـــار صـــرح ) مـــن هـــذه الحـــاالت ترجـــع رجوعـــًا مباشـــرًا إ% ٧٥ردین، إن (الجـــانحین والمشـــ
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ومن خالل نتائج البحـوث والدراسـات یتضـح إن الخلـل  )٧٢٦: ١٩٨٨، األسرة.   (هرمز، یوسف

األسرة ویصیب نظامها یعد من أهم أسباب االنحراف وعدم التكیـف االجتمـاعي بناءالذي یصیب 

العوامـــل تـــأثیر و  ،ق التـــي تتبعهـــا فـــي التنشــئة االجتماعیـــة لألبنـــاء لألبنــاء إضـــافة إلـــى فســـاد الطــر 

المادیــة التــي تــؤدي إلــى تصــدع األســرة والتــي ینــتج عنهــا فــي الغالــب احتــدام الصــراع بــین الوالــدین 

وغیـاب إالم واألب عضـویًا ووجـدانیًا عــن أبنـائهم أمـا مـن الناحیــة النفسـیة تظهـر عوامـل أالنحــالل 

وة السیئة والعادات الضارة للوالدین وضعف الوازع الدیني أو التربیة بأسالیب داخل األسرة مثل القد

) إذ ١٩٧٢هــذا مــا أشــارت إلیــه دراســة الزوبعــي وٕاســكندر (): انترنیــت ٢٠٠٥محمــود ، (خاطئــة 

%) یتضـایق مـن  ٦٣أكدت أن أكثر من نصف الطلبة یرغبون في التحـرر مـن سـلطة األسـرة و (

مـــا أظهـــرت الدراســـة أن نصـــف أفـــراد العینـــة یـــرى أن اإلبـــاء یقیـــدون تـــدخل الكبـــار فـــي شـــؤونه ، ك

ه %) منهم بأنه یجب أن تقتصر مسؤولی ٨٠حریتهم ویفرضون آراءهم ویعاملونهم كأطفال ویرى (

وبالرغم من اقتناع اآلباء ) ٢١-٣١:  ١٩٧٢اآلباء على إبداء الرأي والنصح. (الزوبعي ونجیب، 

فسهم والنفسهم اال في بعض المواقف ، فاننا نجـد اآلبـاء مـدفوعین بوجوب ترك االبناء یتعلمون بان

الى التدخل في حیاة ابنائهم بعوامل خفیة الشعوریة خارجة عن ارادتهم ،فبعض اآلبـاء یتـدخل فـي 

كل صغیرة وكبیرة فـي حیـاة أبنائـه ،فیرتبـون لهـم مواعیـد عملهـم ،ومواعیـد راحـتهم ، وطریقـة انفـاق 

واالصــحاب الــذین یخرجــون معهــم ،ونــوع التعلــیم الــذي التــي یختارونهــا ،نقــودهم ،ولــون المالبــس 

یختارونه الى غیر ذلك .

ون في هذا الجـو یكبـرون متصـفین بـالتردد وضـعف الشخصـیة وعـدم ‘واالبناء الذین ینشو

القدرة على القطع برأي في موقف  مـا ، وذلـك النهـم لـم یتـدربوا علـى ذلـك ،إذ إن هنـاك مـن یفكـر 

رار ویخشى االباء اذا تركو ابنائهم یفكرون ألنفسهم أن یخطئوا ،ولكنهم ینسون ان المرء لهم باستم

-١٧٠، ١٩٥٢ یــتعلم مــن خطئــه ،ویكفــي ان یكــون مــوقفهم ازاء هــم موقــف ارشــاد . (القوصــي :

١٧٣(                                        

امهــا بوظائفهــا نحــو أبنائهــا فقــد ویتــأثر األبنــاء بالبیئــة األســریة فــإذا أهملــت األســرة فــي قی

والمنـاخ األسـري ):انترنیـت ٢٠٠٥هدمت اللبنات التي یقـوم علیهـا الوجـود االجتمـاعي ،(محمـود ،

فـي وقتنــا الحاضـر أصــبح أكثـر تعقیــدًا وتبــدًال ، فهـو معقــد مـن جمیــع نواحیـه المادیــة واالجتماعیــة 

التكنولوجیة الحدیثـة و  بطابع الحضارةوالروحیة ، وسرعة التغیرات التي طرأت علیة حیث أنه طبع 

التـي دخلـت بصـورة فجائیـة وســریعة إلـى كـل أسـرة ، هـذا ممــا جعـل المنـاخ األسـري أصـعب مراســًا 

وأعسر مجاراًة مما كان علیه في السابق .

ـــاة كثـــرة المشـــاكل واألزمـــات التـــي تمـــر بهـــا األســـرة فـــي  إضـــافة إلـــى تعـــدد متطلبـــات الحی

ي بناء شخصیة أبنائنا وسلوكیاتهم المستقبلیة زادت الحاجة للبحث فـي مجتمعنا ومالها من تأثیر ف
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مثل هذا الموضوع ،لكي یتم بذل الجهود من قبل المـربین والمرشـدین فـي توجیـه الفـرد واألسـرة فـي 

سبیل اإلسهام بتكییفه وفقًا لمقتضیات بیئته األسریة . من خالل تهیئة مناخ أسري سلیم .      

هدف البحث الحالي إلى :یأھداف البحث : 

.قیاس درجة المناخ األسري لدى طلبة الجامعة -١

.إناث) –(ذكور  لجنسمتغیر ابالمناخ األسري عالقة -٢

.متغیر التخصص(علمي _ أدبي)بالمناخ األسريعالقة -٣

حدود البحث : 
- ٢٠٠٧یقتصــر البحــث الحــالي علــى عینــة مــن طلبــة جامعــة الموصــل للعــام الدراســي (

٢٠٠٨(.  

تحدید المصطلحات :
المناخ األسري وقد عرفه كل من  :

:بأنــه الطــابع العــام للحیــاة األســریة مــن حیــث تــوفر األمــان والتعــاون والتضــحیة ٢٠٠٠خلیــل ،-

وٕاشــــكال الضــــبط وأســــلوب إشــــباع الحاجــــات اإلنســــانیة  تووضــــوح األدوار وتحدیــــد المســــؤولیا

الدینیة والخلقیة التـي تسـود األسـرة ممـا یعطـي وطبیعة العالقات األسریة  ونمط الحیاة الروحیة 

أسرة سعیدة أو أسرة قلقة أو أسرة مترابطة أو أسـرة متصـدعة أن هناكشخصیة أسریة عامة إذ

   )١٦: ٢٠٠٠خلیل ،(....الخ 

ـــل ،- هـــو الشـــكل العـــام الـــذي یطلـــق علـــى األســـرة ،ویشـــمل جمیـــع جوانـــب الحیـــاة : ٢٠٠٦خلی

لوالدیة وطریقة إشـباع الحاجـات سـواء األولیـة أو الثانویـة وتوزیـع األسریة من أسالیب المعاملة ا

المســـؤلیات تبعـــًا لـــدور كـــل فـــرد فـــي األســـرة والتـــي یكـــون لهـــا انعكـــاس أو تـــأثیر علـــى دوافعهـــم 

  . )٤٨٦: ٢٠٠٦وسلوكهم .(خلیل ،

االسـلوب التربـوي الـذي ینتهجـه اآلبـاء فـي تربیـة ابنـائهم ،والـذي قـد یشـجع : ٢٠٠٨المنشاوي،-

واشعار االبناء على االستقاللیة في التفكیر واتباع اسلوب التفاهم والحوار بین االسرة الواحدة ،

االبنــاء بــاالمن واالطمئنــان وحریــة االختیــار وزرع الثقــة وتنمیــة حــب االســتطالع والقــدرة علــى 

االبتكـــــار ،وقـــــد یعمـــــل علـــــى كبـــــت الحریـــــات وعـــــدم الثقـــــة ،واتبـــــاع اســـــلوب التســـــلط واالجبـــــار 

.):انترنیت ٢٠٠٨منشاوي ،ال(ز

النه یتفق مع معظم فقـرات المقیـاس  )٢٠٠٦وقد تبنت الباحثة تعریف خلیل (التعریف االجرائي-

.



فاطمة محمد صالح

٩٥

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
إن األســـرة هـــي أللبنـــة األولـــى فـــي البنـــاء االجتمـــاعي ،وهـــي المؤسســـة الوحیـــدة التـــي یكـــاد 

یها ،وتسبق في ذلك كل مؤسسات المجتمـع األخـرى فـي التـاثیر یشترك كل االطفال في االنتماء ال

فأنه ال یوجد تشریع ارضي والسماوي دافـع عـن األسـرة ووضـع لهـا )١٦٢: ٢٠٠١علیه،(الخطیب،

مقومات وضوابط مثل ما فعل الـدین اإلسـالمي ،فقـد عنـي اإلسـالم بأالسـرة عنایـة كبیـرة بدایـة مـن 

م و تأهیلهم للقیـام بـدورهم فـي الحیـاة ذلـك الن اإلنسـان عـادة اختبار الزوجة وتربیة األبناء ورعایته

مایكسب األسالیب السویة للسلوك والتفكیر من خالل تفاعله االجتماعي و احتكاكه باآلخرین وان 

((كل مولـود االبوین هما الوكالء األوائل في القیام بهذه العملیة،ویتضح ذلك في قول الرسول

)٥٨:  ٢٠٠٥،التل ())یولد على الفطرة

ـــة اثارهـــا التربویـــة فـــي الطفـــل فبفضـــل الجـــو  وعـــن طریـــق االســـرة تحقـــق البیئـــة االجتماعی

االسري والمحیط العائلي تنتقل الـى الناشـئة تقالیـد امـتهم ونظمهـا وعرفهـا الخلقـي وعقائـدها وآدابهـا 

أداء هذه  وفضائلها وتاریخها وكثیر مما أحرزته من تراث في مختلف الشؤن فإذا وفقت األسرة في

ع هـذه األمـور حققـت البیئـه األجتماعیـه اثارهـا البلیغـة فـي یالرساله الجلیله وكان موصًال جیدًا لجم

ثـار التافهـة ولـم یصـبه آلالمجال التربـوي وٕاال أفسـدت األسـرة علیهـا عملهـا . فلـم یسـتفد الطفـل إال ا

)إنترنیت ٣: ٢٠٠٤الجویر :(شرور .لمن كل ذلك إال الضرر وا

ه) دور البیئـة األسـریة فـي التطـور مـن خـالل تبیـان دور  ٥٠٥  - ٤٥٠غزالي :وبین (ال

الوالدین في تنشـئة االبنـاء بقولـه "والصـبي أمانـة عنـد والدیـه وقلبـه الطـاهر جـوهرة نفیسـه فـإن عـود 

الخیر وعلمه نشأ علیـه ، وسـعد فـي الـدنیا واالخـرة ... وٕان عـود الشـر وأهمـل إهمـال البهـائم شـقي 

  .  )٢٠٧: ١٩٨٧محجوب ، (.  )٩٩ – ٩٨:  ٢٠٠٥التل ، وهلك ...."(

ـــدون   ه) علـــى اســـتخدام اســـلوب القـــرب والمالینـــة فـــي  ٨٠٨ – ٧٣٢كمـــا اكـــد (ابـــن خل

التعامـــل مـــع االبنـــاء وحـــذر مـــن اســـتخدام اســـلوب الشـــدة والغلظـــة ورفـــض االبنـــاء حیـــث جـــاء فـــي 

الـنفس انبسـاطها ودعـا الـى مقدمته : " من كان مرباه بالعسف والقهـر سـطا بـه القهـر وضـیق عـن 

الكسل وحمل على الكذب والخبث ....خوفًا من انبساط االیدي بالقهر علیـه ... وربمـا صـارت لـه 

   )٥٤٠هذه عادة وخلقًا وفسدت معاني االنسانیة التي له " . (ابن خلدون ،ب.ت : 

حتـاج إلیـه : "إن ممـا ی)كما ذكر ابن قیم الجوزي في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود

الطفل اشد االحتیاج ،االعتناء بأمر خلقه ،فإنه ینشأ على مـا عـوده المربـي فـي صـغره ، مـن حـرد 

وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه ،وطیش وحدة وجشع ،فیصعب علیه في كبره تالفـي ذلـك ، 

وتصــیر هــذه االخــالق صــفات وهیئــات راســخة لــه ، فــإن لــم یتحــرز منهــا غایــة التحــرز ، فضــحته 



…المناخ األسري لدى طلبة جامعة الموصل

٩٦

د یوماً  ما ، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخالقهم ،وذلك من قبل التربیة التي نشـأ علیهـا " . الب

  )٢٠: ٢٠٠٠(عبد المعطى ، 

وقــد رأى بعــض المــربین ضــرورة أن یكــون الجــو االســري المحــیط باالبنــاء الصــغار یتســم 

  .اء بالهدوء وقلة المشاجرات والمشاحنات والتي تنعكس بال شك على نفسیة االبن

التكـــوین النفســـي علـــى  ویؤكـــد علمـــاء الـــنفس واالجتمـــاع ان مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تـــؤثر

والعصــبي لالبنــاء الصــغار الجــو المنزلــي ،ألنــه یــؤثر تــأثیرًا بالغــًا علــى ســالمة الحیــاة االجتماعیــة 

الــب ذا كــان الجــو المنزلــي ملیئــًا بالمحبــة والعطــف والهــدوء والثبــات یكــون الطفــل فــي الغإلالبنــاء "فــ

  . )٢٤٣: ٢٠٠٤حلبي ، (ه " . مطمئنًا على نفس

فالموقف العاطفي لالبوین تجاه ابنائهم یؤثر فـي عملیـة االقتـداء والـتقمص الوجـداني وفـي 

  )٦٣:  ١٩٧٥ادراكه لقیم المجتمع ومعاییره .(الدباغ ، 

نفعالیـــه فـــي ن  الخبـــرات االأاالنظـــار الـــى وجـــه وتعـــد مدرســـة التحلیـــل النفســـي اول مـــن

Engier)، ١٩٨٥: ١٨٩طفوله المبكرة تترك أثارًاُ◌ على بناء شخصیة الفرد عند النضج  (ال

علــى أهمیــة األســرة فــي الخبــرات األولــى مــن حیــاة الطفــل ویعــدها )Fruedیؤكــد فرویــد (

محــددات هامــة فــي بنــاء ورســم شخصــیة ،إذ یــتعلم مــن الوالــدین القواعــد األخالقیــة والقــیم والتقالیــد 

وتتحـدد نظرتـه العامـة لألمـور ،لـذا )٤٠: ١٩٨٣ا للمجتمـع الـذي یعـیش فیـه . (شـلتز ،والمثل العلیـ

تهوبـین تنظـیم شخصـیتهیعد فروید أول من أكتشف حقیقة العالقة بین طریقة معاملة الطفل وتربی

  .  )٥٢: ٢٠٠١الملیجي ، (.)ألمراهق(في الكبر 

لعطــف وعـــدم تـــوفر بیئـــة ط ألـــذي یتعـــرض لــه الفـــرد بســـبب الحرمــان مـــن الحـــب وافاالحبــا

ضـعیفة التعـرف وظیفتهـا )أنـا(إجتماعیة مناسبة في السنوات األولى من حیاته یـؤدي إلـى تكـوین 

 نوهؤالء األفراد یجدون صعوبة في أرضـاء األنـا وال یتمكنـو  )٧٥:  ١٩٨٧الحقیقیة ، (مصطفى ،

نفســـیة لـــدیهم مـــن إقامـــة عالقـــات جیـــدة مـــع اآلخـــرین وهـــذا مـــا یـــؤدي إلـــى ظهـــور أالضـــطرابات ال

.)١٩٧١:  ٣١٢ ،Hurlock(

كما یرى فروید أن أالبن الذي یعجز عن تكوین عالقه لها معنى مع والدیه تكون نموذجًا 

له للعالقات مع اآلخرین فسیظل ثابتًا في مرحلة بحثه عن مبدأ اللـذة بهـدف المزیـد مـن أالستشـارة 

،  ١٩٩٠داود ونــاظم ، (ولتهم توجیهــه .اللبیدیــة وكــذلك بهــدف العنــاد لمعارضــة الكبــار أثنــاء محــا

والتي )وما عقدة أودیب والكتر إالرمز للتنافس الطویل بین أالبناء والوالدین (موضوع  حبهم  )٧٣

)Pearson،  ١٩٥٨:  ١٣٩(تعكس التصور األساسي لعدم الرضا لدى أالبناء .

ز اللبیدیــة  كمــا إن الصــراع بــین أالب وأالبــن الیكــون نتــاج الحــواف)وتــرى (كــارین هــورني

یعتقــــد فرویــــد وٕانمــــا یصــــدر عــــن حســــد أالبــــن للســــلطة أالجتماعیــــة لــــألب وهــــذا یتعلــــق بــــاالدوار 

                                           )٢٠٩:  ١٩٨١الزروس ، (االجتماعیة  وأنماط السلطة في األسرة. 
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سیئة على شخصیة اً إن أي اضطراب یحدث بین الطفل ووالدیه یترك أثار )ویعتقد(هورني

الطفل فیشیر أن البیئة التي یعیش فیهـا تشـكل خطـرًا یهـدده باسـتمرار وتسـمي هـورني هـذا الشـعور 

ن االضطراب بین الطفل وولدیه یعود إلى عدة أ) وتضیف anxietybasic()القلق األساسي(ب

السـلوك الشــاذ ، ،شـرة علــى حریـة الطفـل، الالمبــاالةعوامـل مـن بینهــا السـیطرة المباشـرة وغیــر المبا

عدم أحترام حاجات الطفل واالفتقار إلـى التوجیـه الحقیقـي ، اإلسـراف فـي اإلعجـاب واالفتقـار إلـى 

   )١٢٣: ١٩٨٥حرارة العاطفة ألثابتة واإلسراف في الحمایة(الهیتي ، 

فیــرى أن الطفــل یكــون أســلوب الخــاص عــن طریــق تفاعلــه مــع أبویــه وأخویــة  )ادلــر(أمــا 

ویعنــي بأســلوب حیاتــه طریقتــه التعودیــه ألتــي تتأصــل جــذورها فــي أیــام طفولــة . والبیئــة الطبیعیــة

  )٣٠٣:  ١٩٨٤هایت ومارجریت ،(

على دور األسرة في تشكیل خلق الطفل باعتبارها الوكالـة النفسـیة للمجتمـع )ویؤكد (فروم

ة المعاملـة أن األسرة مسؤولة عـن التنشـئة السـلیمة للفـرد ،فالصـحة النفسـیة هـي نتیجـ)ویرى (فروم

المتوازنة المشبعة بالحب واالحتـرام و الحنـان ،فـي األسـرة .أمـا إذا تعـرض الطفـل ألسـالیب خاطئـة 

أو مغالیـــة فـــي التربیـــة فسیشـــعر بالوحـــدة والعجـــز ولكـــي یواجـــه هـــذه المشـــاعر فإنـــه یقـــوم بمســـایرة 

   )١٢٢- ١٢١:  ١٩٨٣شلتز ، (المجتمع  متنازًال عن فردیته . 

علـى أهمیـة معاملـة الوالـدین وتأثیرهـا الكبیـر فـي تكییـف الطفـل Rogers)ویؤكد روجـرز (

وتكــوین مفهــوم إیجــابي لذاتــه ، إذ إن كــل فــرد یحتــاج إلــى أن یحصــل مــن والدیــه علــى أالعتبــار 

أالیجــــابي ألــــذي یتســــم بألــــدف ، العــــاطفي والقبــــول : وٕان هــــدف الفــــرد هــــو تحقیــــق الــــذات وكیفیــــة 

ل الفرد مع بیئتة والخبرات ألتي یتعرض لهـا ومـا تحدثـه مـن المحافظة علیها ویتحقق هذا من تفاع

،  )٤٨٨،  ٢٠٠٦خلیـــــل ، (تغیـــــر فـــــي شخصـــــیة باتجـــــاه تحقیـــــق التكامـــــل أإلنســـــاني والتوافـــــق . 

   )٢٦١:  ١٩٧٧، (ویتنج،  )٥٩٧:  ١٩٨٣دانیدوف ، (

إن أإلنسـان یتمیـز بكثـرة حاجاتـه وتعـددها وتنوعهـا ألتـي لهـا )Maslowویـرى مـا سـلو (

خاصـة فـي المرحـل العمریـة األولـى ألتي تشـبع هـذه الحاجـات ر واضح على سلوكه واألسرة هيأث

من حیاة الفرد ،. وأن حرمـان الفـرد مـن أشـباع هـذه الحاجـات النفسـیة أألساسـیة یـؤدي إلـى شـعوره 

بانعــدام األمــن والحــب واالنتمــاء ، فشــعور أألبنــاء باإلحبــاط إذا مــا تهــدد أمــنهم وســالمتهم ، وهــذا 

إلحباط ناشئ عن تهدید واستخدام كلمات التحقیـر أمـام الـزمالء واالسـتهزاء بقـدراتهم وعـدم أشـباع ا

حاجـاتهم الســیكولوجیة یـؤثرًا تــأثیرًا كبیـرًا فــي شخصــیاتهم وسـلوكیاتهم المســتقبلیة مـن خــالل ضــعف 

، )٤٨٨: ٢٠٠٦الثقـــة بـــالنفس و الشـــعور باإلحبـــاط ویـــؤثر فـــي تحصـــیله وانجازاتـــه .  (خلیـــل ، 

، انترنیت)   ٢٠٠٦المطوع : (

فیؤكــد علــى ان ســلوك الفــرد الیرجــع الــى ارادتــه وحریتــه بــل الــى )Skinnerامــا ســكنر (

الخبرات التي سبق وان مر بها  والى اسالیب المعاملة الوالدیة في حیاته منـذ طفولتـه ،فقـد عـززت 
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ه فـــاذا كـــان الطفـــل تلـــك الخبـــرات ســـلوكه الفوضـــوي او الســـلیم ورســـخته وجعلتـــه جـــزًا مـــن شخصـــیت

هــذا الســلوك الــى اهتمــام االبــوین الــذي یتســم بالتأییــد واالستحســان )یحســن التصــرف فیعــزو (ســكنر

  )٣١: ٢٠٠٤(الحیو ،

:أهم سمات المناخ االسري السلیم بما یلي)٢٠٠٨ویبین لنا (العوفي ،

تـــوفیر الحـــب ان تتســـم عملیـــة التادیـــب والتربیـــة فـــي المنـــاخ االســـري الســـلیم باالیجابیـــة وذلـــك ب

والقبول والتركیز على الجوانب االیجابیـة فـي اعضـاء االسـرة یزیـل مـن الجوانـب السـلبیة لـدیهم 

.والحمایة المسبقة مـن السـلبیات مـن خـالل تنمیـة االنضـباط الـداخلي واختیـار البیئـة الصـالحة 

ألفراد األسرة واالتفاق بین األبوین على طرق تربیة وتبادل األدوار .

عــاییر المقبــول والمرفــوض ،فوضــوح هــذه المعــاییر لــدى أفــراد االســرة لــه دور فــي تتضــح فیــه م

االستقرار النفسي .

 للمنــاخ االســري الســلیم مواعیــد منضــبطة وقواعــد واضــحة ،ووجــود ســلطة ضــابطة تجمــع بــین

الحزم والحنان والرحمة ،وتداعي مراحل النمو وتندرج نحو االستقالل والحریة .

ســرة المســؤولیات واألدوار خاصــة األبــوین تبادلهمــا للــدور التربــوي والقیــادي أن یتبــادل أفــراد األ

لألسرة واتفاقهما على ذلك .

 تشــــجیع االبنــــاء علــــى المشــــاركة االجتماعیــــة وغــــرس حــــب خدمــــة اآلخــــرین وتقویــــة الشــــعور

باالنتماء للمجتمع الذي یعیش فیه الفرد مما یساعد في بناء وتطویر الذات لدیهم .

الدب واالحتـــرام المتبـــادل والعـــدل بـــین افـــراد االســـرة فـــي الحقـــوق والواجبـــات وعـــدم یســـود فیـــه ا

إشعار أحد منهم ان غیره مقـدم علیـه أو افضـل منـه.وان یـتم فـتح الحـوار داخـل االسـرة أفضـل 

واتقن مما لو فعلته باالكراه وقوة السلطة .

 اآلخــرین والتعــاون معهــم ان یشــعر كــل فــرد فیــه باالنتمــاء واالنــدماج والــتحمس لتحقیــق أهــداف

)،انترنیت ٢٠٠٨.(العوفي :

في دراسته كاالتي :     )٢٠٠٠اماابرز اسباب المناخ االسري المضطرب كما بینها (حسن ،

 غیــاب الــدفء االســري مــن العوامــل التــي تســهم فــي التفكــك االســري .ومــن ثــم اشــاعة عالقــات

تتسم بالفردیة وغیاب التعاون بین افراد االسرة .

سـبب عـدم كفایـة الـدخل وكثـرة متطلبـات االسـرة ،ممـا یـؤدي االسري متوترًا بیكون المناخ ربما

الــى اضــطراب العالقــات بــین الــزوجین ، وقــد ینســحب هــذاالتوتر فــي العالقــات الــى بقیــة افــراد 

االسرة .

 شــیوع اســالیب العنــف واالكــراه والقصــر والصــراخ بــین أفــراد االســرة الواحــدة بــدیًال عــن التفــاهم

الحوار الهادىء في حل بعض المشكالت االجتماعیة والحقیقیة ان إشـاعة مثـل هـذه االجـواء و 

داخل المنزل ربما تهيء االفرادعلى مخالفة القواعد الخلفیة . 
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 ان تكـــدس  افـــراد االســـرة فـــي منـــزل ضـــیق الیتســـع لهـــم جمیعًاقـــد یبعـــث علـــى الضـــیق وعـــدم

ة وبعـض مسـتلزمات الحیـاة الیومیـة قـد یـؤدي االرتیاح .وبطبیعة الحال ،ان شحة وسائل الراحـ

الى التنافر بین افراد االسرة وقد ینشأ بینهم عالقات غیر ودیة تؤكد الفردیة ونبذ التعاون .

٢٥٨: ٢٠٠٠.(حسـن ،سـك العائلـة ،وفـي الحالـة المعاشیةلحجم االسرة تأثیر في كیان وتما(،

    )١٥٤- ١٤٦: ٢٠٠١(حسن ،

الدراسات السابقة :  
)Roe,1953دراسة رو ( -١

وقــــد )لعینــــة مــــن االفــــراد (مجموعــــة مــــن العلمــــاء البیولوجیــــا والفیزیــــاء والعلــــوم االجتماعیــــة

العوامــل التــي ادت وأســهمت اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب الســیرة الذاتیــة للعلمــاء  إذ كشــفت عــن

د بـأن هـؤالء العلمـاء تكوین قدرة هؤالء العلماء على االبتكار وتوصلت الدراسة الى نتـائج تفیـفي   

كانوا یعاملون من قبل آبائهم معاملـة تتسـم بالحریـة ودرجـة عالیـة مـن االسـتقاللیة وعالقـات أسـریة 

اً سـلیماً أسـریاً سلیمة فضًال عن إشـباع حاجـاتهم ،أي ان المنـاخ االسـري لهـؤالء العلمـاء كـان مناخـ

.)(Roe,1953:55) ١٤٩: ٢٠٠٠الخالدي ،في(  .

Nicketدراسة نیكت (. ٢ .al K, 1976(

بینت الدراسة أن رفض الشباب للحیاة االسریة التقلیدي یرجع لعدم وجـود العالقـة االسـریة 

والمناخ االسري الصحي ،إذ تمت تربیتهم في مناخ أسري مضطرب یسوده الصراع والشقاق وعدم 

.)١٧: ٢٠٠٠ خلیل ،في التماسك فضًال عن عدم وجود وقت كافي یقضیه االبناء مع اسرهم (
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  : ٢٠٠٠دراسة حسن ،. ٣

معرفــة االضــطرابات النفســیة والمنــاخ االســري لــدى مرتكبــي جــرائم القتــل  اســتهدفة الدراســة

فــردًا وتــم اســتخدام الوســائل االحصــائیة التالیــة :الوســیط و االنحــدار  )٣٨علــى عینــة تالفــت مــن (

یــرات الدراســة التــي اســهمت فــي المتــدرج المتعــدد لمتغیــرات الدراســة .وتوصــلت الدراســة الــى أن متغ

السلوك االجرامي جاء في المرتبة االولى المناخ االسري ثم الرحام في المرتبة الثانیة ثم االعراض 

.الجسمیة في المرتبة الثالثة واالكتئاب في المرتبة الرابعة -النفسیة 

: ٢٠٠٦خلیل ، ةدراس. ٤

القـــة بـــین المنـــاخ االســـري والصـــحة اســـتهدفت الدراســـة قیـــاس المنـــاخ االســـري ومعرفـــة الع

طالبًا وطالبة من الجامعة المستنصـریة  ،واسـتخدمت الباحثـة )٢٥٠النفسیة على عینة تالفت من (

الوسائل االحصائیة االتیة في معالجة بیاناتها ،االختبار التائي لعینتین مستقلیتین واالختبار التائي 

راســة الـى أن تتمتـع عینــة البحـث بمنـاخ اســري لعینـة واحـدة ومعامـل ارتبــاط بیرسـون ،وتوصـلت الد

مرتفع إضافة الى صحة نفسیة جیدة كما تبین أنه كلما كان المناخ االسري جید یؤدي الى سالمة 

االبناء نفسیًاویحقق لدیهم كل مقومات الصحة النفسیة السلیمة .

إجراءات البحث : 
لتحقیق أهداف البحث الحالي اتبعت أالجراءات اآلتیة : 

عینة البحث : .أوالً 
مـــن الـــذكور تــــم )١١٧مـــن االنـــاث و()١٣٦) طالبـــًا وطالبــــة (٢٥٣بلغـــت عینـــة البحـــث (

  ) .١، الحظ جدول (عشوائیة البسیطة من مجتمع البحث اختیارهم بالطریقة ال

أداة البحث : .ثانیاً 
بعـــد االطــــالع علــــى األســــس النظریــــة والدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت موضــــوع المنــــاخ

األسري ،سعت الباحثة إلى إعداد أداة جدیدة لكي تمثل الواقع الحالي لطلبتنا . 

سة االستطالعیة :االدر-١
طلبت منهم ذكر ابرز ) طالبا وطالبة ،١٠٤قامت الباحثة باختیار عینة عشوائیة بلغت (

ف البحـث المناخ االسري الجید أوغیر الجید ،بعد ان قامت الباحثـة بتوضـیح هـد)صفات (مقومات

وتعریف المناخ االسري .
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  )١جدول (ال

توزیع عینة البحث االساسیة من طلبة الكلیات في جامعة الموصل

الكلياالناثالذكورالكلیةالتخصص

العلمي

٤١٥٥١٠٦)التربیة األساسیة (األقسام علمیة

٧٩١٦هندسة الكهرباء

٣٥٨علوم الحاسبات

االدبي

١٦١٥٣١الفنون الجمیلة

١٢٨٢٠العلوم السیاسیة

٣٥٤٣٧٨العلوم اإلسالمیة

١١٧١٣٥٢٥٢المجموع

صیاغة الفقرات :  -٢
 )٢٠٠٦مــن خــالل اســتجابة الطلبــة فضــًالعن مراجعــة الدراســات الســابقة (مقیــاس خلیــل ،

یحتویهــا اجابــات الطلبــة الــى معظــم الفقــرات التــي كــانواالطــر النظریــة لموضــوع الدراســة ،اشــارت

المقیــاس اضــافة الــى الفقــرات الجدیــدة التــي صــیغت بعــد دمــج العدیــد مــن االجابــات المتشــابهة فــي 

المعنـــى والتـــي تعكـــس فـــي مضـــمونها المنـــاخ االســـري الـــذي یعیشـــه الطلبـــة داخـــل اســـرهم . وبـــذلك 

  .فقرة )٦١اصبح المقیاس مكون بصورته االولیة من (

صدق االداة :-٣
اهري للمقیــــاس عــــرض المقیــــاس علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء للتحقــــق مــــن الصــــدق الظــــ

للحكـــم علـــى صـــیاغة الفقـــرات وصـــالحیتها بمـــا )*(المحكمـــین المختصـــین فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس

،٢٨، ٢١، ١١، ٧( وقــد تــم تعــدیل بعــض الفقــرات لغویــًا وحــذف الفقــراتینســجم وعنــوان البحــث.

ن وبــذلك اصــبح المقیــاس مكــون مــن والتــي لــم تحصــل علــى اتفــاق المحكمــی )٦٠، ٥٧، ٤٧ ،٤٥

  .فقرة  )٥٣(

ثم تم تحلیل فقرات المقیاس حیث تعـد القـوة التمییزیـة للفقـرات ومعـامالت صـدقها مـن اهـم 

الخصائص القیاسیة التي ینبغي التحقق منها في فقـرات المقیـاس ،ومـن اجـل الكشـف عـن الفقـرات 

ة یتناسـب حجمهـا وعـدد الفقـرات المــراد الممیـزة لمقیـاس المنـاخ االسـري تتطلـب عملیـة التحلیـل عینـ

) أسماء المحكمین المختصین في التربیة وعلم النفس : *(

ا.م.د كامـــــــل عبـــــــد الحمیـــــــد  ، ا.م.د ســـــــمیر یـــــــونس ، ا.م.د خالـــــــد خیـــــــر الـــــــدین ، ا.م.د اســـــــامة حامـــــــد ، 

علي سلیمانم.د 
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) طالب وطالبة بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث . وبعد تطبیق البحث ٤٠٠تحلیلها لذا اختیر (

. )١٠٨% للمجموعة الدنیا وعدد كل مجموعة (٢٧%للمجموعة العلیا و٢٧على العینة اخذ نسبة 

ودرجات المجموعة )٢٦٠ -٢٣١وقد تراوحت درجات المجموعة العلیا بین ()١٤٩: ١٩٨٠(فرج ،

درجة . )٢٠٧-١١٨الدنیا بین (

والیجـــاد القـــوة التمییزیـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقیـــاس اســـتخدم االختبـــار التـــائي لعینتـــین 

فقـرة ممیـزة ودالـة )٥٢، وتبـین نتیجـة التحلیـل االحصـائي ان هنـاك ( )٢. الحظ جـدول (مستقلتین

لــم  )٧عــدا الفقــرة رقــم ( )١.٩٦تســاوي ()٢١٤حریــة (ودرجــة )٠.٠٥احصــائیًا عنــد مســتوى داللــة (

   ) . ١فقرة بالصیغة النهائیة الحظ ملحق ()٥٢وبذلك اصبح المقیاس یضم (تكن ممیزة

  )٢جدول (ال

القوة التمییزیة لفقرات المقیاس

رقم 

الفقرة
القیمة التائیةانحراف معیاريمتوسط دنیاانحراف معیاريمتوسط علیا

١.٤.٥١٠.٦٣٣.١٢١.٠٦١١.٦١

٢.٤.٨٠٠.٦١٣.٦٧١.٢٥٨.٤٠

٣.٤.٦٥٠.٦٨٣.٣٧١.٥٦٧.٧٧

٤.٤.٦٠٠.٩٢٣.٤٤١.٤٦٦.٩٢

٥.٣.٦٢١.٣٧٢.٦٤١.٤٤٥.٠٥

٦.٣.٥٩١.٢٣٢.٨٥١.٣١٤.١٥

٧.١.٦٠١.١٤١.٥٨٠.٩٨٠.١٢

٨.٤.٧٣٠.٧٥٣.٥٦١.٣٤٧.٨٧

٩.٤.٧٧٠.٦٠٤.٠٣٠.٩٦٦.٧٦

١٠.٤.٨٥٠.٥٥٣.٦٧١.١٩٩.٣٧

١١.٤.٧٤٠.٥٣٣.٢٢١.٣٣١٠.٩٧

١٢.٤.٩٥٠.٢٨٤.٥٨٠.٩٣٣.٩٢

١٣.٤.٢٢٠.٩٧٢.٦٧١.٠٧١١.٠٤

١٤.٤.٦٩٠.٩١٣.٥٤١.٥٨٦.٥٢

١٥.٤.٠٢١.٠٨٢.٩٩١.٣٩٦.١٠

١٦.٤.٤٥٠.٩٨٣.٣٦١.٢٩٦.٩٧

١٧.٤.٧٤٠.٦٤٣.٩٥١.٣٩٥.٠٢
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رقم 

الفقرة
القیمة التائیةانحراف معیاريمتوسط دنیاانحراف معیاريمتوسط علیا

١٨.٤.٢٧١.١٥٣.٤١١.٣٦٤.٩٥

١٩.٤.٥٩١.٠٢٣.٧١.١.٣٦٥.٣٦

٢٠.٤.٩٧٠.١٦٣.٦٢١.٤٥٩.٥١

٢١.٤.٩٠٠.٥٢٣.٩٣١.٣٨٦.٨٣

٢٢.٤.٨١٠.٤٧٢.٨٥١.٤٩١٢.٩٨

٢٣.٤.٧٥٠.٧٤٣.٤٩١.٢٧٨.٩٣

٢٤.٤.٦٧٠.٦٥٣.٤٤١.٣٣٨.٦١

٢٥.٤.٨١٠.٤٩٣.٦٤١.٣٥٨.٤٠

٢٦.٤.٠٨١.١٩٢.٨١١.٤٢٧.١٠

٠.٥٠٣.٨٧١.١٢٨.٢٨  ٢٧.٤.٨٦

٢٨.٤.٥٦٠.٨٠٤.٠٨١.٢٣٣.٤٠

٢٩.٤.٩٧٠.٢١٤.٠٦١.١٧٧.٩٢

٣٠.٤.٨٩٠.٣٨٤.٣٧٠.٩٧٥.٢٤

٣١.٤.٩٣٠.٢٨٤.٣٠٠.٨٥٧.٢٣

٣٢.٤.٣٣٠.٨٨٣.٣٣١.١٩٦.٩٦

٣٣.٤.٩١٠.٢٧٣.٨٣١.١٣٩.٥٩

٣٤.٤.٩٢٠.٢٩٤.٠٦١.١٠٧.٨٢

٣٥.٤.٧٥٠.٧٥٣.٥٢١.٣٣٨.٢٩

٣٦.٤.٨٥٠.٥٢٣.٨٧١.٢٦٧.٣٧

٣٧.٤.٠٥١.٣٠٢.٣٦١.٣٧٩.٣١

٣٨.٤.١٠١.٥٢٣.٢١١.٣٢٤.٥٦

٣٩.٤.٤٢٠.٩١٢.٥٨١.٤١١١.٣٤

٤٠.٤.٩٣٠.٢٤٣.٨٢١٣٩٨.١٦

٤١.٤.٠٩١.٣٧٢.٧٩١.٥٩٦.٤١

٤٢.٤.٨٠.٤٧٣.٦١١.٤٠٨.٥٠

٤٣.٤.٦٨٠.٧١٣.٥٦١.٣٢٧.٧٤

٤٤.٤.٦٥٠.٧٨٣.٢٤١.٢٦٩.٨٧
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رقم 

الفقرة
القیمة التائیةانحراف معیاريمتوسط دنیاانحراف معیاريمتوسط علیا

٤٥.٤.٨٥٠.٥٩٣.٦٠١.٣٠٩.٠٧

٤٦.٤.٨٢٠.٤٨٣.٣٩١.٢٢١١.٢٥

٤٧.٤.٤٧٠.٨٨٣.٠٣١.٣٥٩.٢٠

٤٨.٤.٦٩٠.٩٧٣.٤٤١.٢٨٨.٠٦

٤٩.٤.٨٦٠.٦٠٤.٠٧١.١٥٦.٢٦

٥٠.٤.٩٣٠.٤١٣.٨٨١.١٧٨.٧٥

٥١.٤.٧٠٠.٦٧٣.٥٠١.٢٨٨.٦١

٥٢.٤.٦٣٠.٧٢٣.١٥١.٣٨٩.٨٥

٥٣.٤.٩١٠.٣٣٣.٦٩١.٤٦٨.٤٢

الثبات : -٤
تعتمــد فكــرة حســاب ثبــات نتــائج االختبــارات النفســیة علــى معــامالت االرتبــاط وكلمــا كــان 

القیـــاس الســـابق والقیـــاس االحـــق كـــان معامـــل الثبـــات عالیـــًا والعكـــس معامـــل االرتبـــاط عالیـــا بـــین 

  )٢٧٢: ٢٠٠٠صحیح .(ملحم ،

اعـــــادة  –ولغـــــرض التحقـــــق مـــــن ثبـــــات المقیـــــاس اســـــتخدمت الباحثـــــة طریقـــــة (االختبـــــار 

وطالبــة ثــم اعــادة تطبیقــه علــى  اطالبــ)٢٣بتطبیــق المقیــاس علــى افــراد عینــة مكونــة مــن ()االختبــار

ور اسبوعین من التطبیق االول .واستخدم معامل ارتباط بیرسون وكان معامل العینة نفسها بعد مر 

وهذا یدل على تمتع المقیاس بثبات عاٍل. )٠.٩٤١االرتباط (

تصحیح وتطبیق المقیاس : -٥
لتصــــحیح المقیــــاس تعطــــى لكــــل فقــــرة درجــــة واحــــدة وحســــب البــــدیل المختــــار لتلــــك الفقــــرة 

ــًا  ــًا ،احیان ) لكــل بــدیل ١، ٢، ٥،٤،٣والتــي تأخــذ الــدرجات ()،ابــداً ، نــادراً وكــاالتي (دائمــًا ، غالب

،١تـي یكـون اتجاههـا سـلبي الـدرجات (عندما یكون اتجاه الفقرة ایجابیًا وبعكسها تعطـى الفقـرات ال

ـــــین ( )٥، ٣،٤، ٢ ـــــاس ب ـــــى المقی ـــــذلك تراوحـــــت الدرجـــــة عل ـــــب ،وب ـــــى الترتی ـــــا )٥٢عل كدرجـــــة دنی

. وقد طبـق البحـث علـى افـراد العینـة فـي )١٥٦نظري (كدرجة قصوى للمقیاس وبمتوسط )٢٦٠و(

دقیقة .)٢٠- ١٥وقت تراوح بین (
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الوسائل االحصائیة : -٦
لغـــــرض معالجـــــة البیانـــــات التـــــي تـــــم الحصـــــول علیهـــــا فقـــــد اســـــتخدمت الباحثـــــة الوســـــائل 

ل ارتباط االحصائیة االتیة : االختبار التائي لعینتین مستقلتین واالختبار التائي لعینة واحدة ومعام

ومعامل ارتباط بوینت بایسیلایر ،االختبار التائي الخاص بمعامل االرتباط .بیرسون .

)نتائج البحث (عرضھا ومناقشتھا
سیتم عرض النتائج ومناقشتها والتي توصلت الیها الباحثة بعد تحلیـل اسـتجابات افـراد 

عینة البحث وفقًا الهداف البحث كاالتي : 

درجة المناخ االسري لدى طلبة الجامعة .الهدف االول : قیاس 

لقیاس المناخ االسري لدى طلبة الجامعة استخرج الوسط الحسابي لعینة البحث حیث بلغ 

وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط النظـري )٢٦.٤٩)درجة وبانحراف  معیاري قدره (٢٠٩.١٧(

)درجـة ١٢٥.٥٧٩التائیـة المحسـوبة (للمقیاس باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة ،بلغت القیمة 

وتبــین ان الفــرق دال احصــائیًاعند مســتوى )١.٩٦وهــي اعلــى مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة البالغــة (

  )٣الحظ جدول ()٠.٠٥داللة (

  )٣جدول (ال

بار التائي للفروق بین المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقیاس المناخ االسريقیمة االخت

النوع
عدد افراد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

النظري

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة الجدولیة 

  )٠.٠٥مستوى داللة (

  ٢٣.٨٢٦  ٢٠٨.٩٩١  ١١٧  ذكور

١٥٦  

٩٤.٨٧٧  

  ٨٥.١٢٣  ٢٨.٦٧  ٢٠٩.٣٣  ١٣٦  اناث  ١.٩٦

  ١٢٥.٥٧٩  ٢٦.٤٩  ٢٠٩.١٧  ٢٥٣  كلي

واالنـــــاث  )٢٠٨.٩٩١وســـــط الحســـــابي للـــــذكور (ان ال ایضـــــاً  )١ویتضـــــح مـــــن الجـــــدول (

)ولكــال الجنســـین وهــذا یشــیر الـــى ان ١٥٦علــى مـــن الوســط النظــري (أو  كــان متقاربــاً  )٢٠٩.٣٣(

عینة البحث تتمتع بمناخ اسري جید وتفسر هذه النتیجة الى العالقات االسریة الجیدة .

قـرات ، واختیـر الفقـرات وقد تـم ایجـاد الوسـط المـرجح والـوزن المئـوي لتحدیـد درجـة حـدة الف

  . )٤التي حصلت على اعلى وسط مرجح ووزن مئوي الحظ جدول (
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  )٤جدول (ال

فقرات المقیاس التي حصلت على اعلى وسط مرجح ووزن مئوي

الرتبة
تسلسل 

الفقرة
الفقرات

حدة 

الفقرة

الوزن 

المئوي

٤.٧٩٤.٨الحاجات التي توفرها االسرة التتفق مع رغبتي١١٠

٤.٦٩٢.٧تسود االنانیة وحب الذات بین افراد اسرتي٢٢٨

٣٢٩
تعمـــــل اســـــرتي علـــــى ایصـــــال ابناءهـــــا الـــــى اعلـــــى 

المراتب العلمیة
٤.٦٩٢.٤

٤.٦٩٢.٢یستخدم والدَي القسوة معي٤٣٢

٤.٥٨٩١.٦والداي یستهینان بمشاعرنا وحاجیاتنا٥١٩

٤.٥٥٩١.١٢تتأثر دراستي بالشجار بین افراد اسرتي٦٣٨

٤.٥٩٠.٧٢تلتزم اسرتي بالتقالید واالعراف االجتماعیة٧٢٧

٤.٤٩٨٩.٨٤تشعرني عائلتي باني مراقب٨٣٤

٤.٤٨٨٩.٧٦النقد الالذع من االخوة واالخوات والسخریة٩٤١

٤.٤٦٨٩.٢٨تعودني اسرتي  على الصبر في الشدائد١٠٤٨

٤.٤٤٨٨.٩٦ضیةتتصف عالقتي باسرتي بانها غیر مر ١١٤٧

٤.٤٤٨٨.٨٨یعیش اخوتي في جو من الغیرة فیما بینهم١٢٧

٤.٤٢٨٨.٥٦دخل اسرتي غیر كافي لسد اغلب احتیاجاتنا١٣٢٥

(الحاجـات التـي توفرهـا االسـرة التتفـق )١٠ان الفقـرة ()٤یتضح مـن خـالل عـرض جـدول (

ن الفقرات السلبیة أي ان وهي م )٩٤.٨ووزن مئوي ()٤.٧حصلت على وسط مرجح ()مع رغبتي

االجابات كانت ایجابیة في ان االسرة تهتم برغبات ابنائهم في توفیر احتیاجاتهم ومستلزماتهم .

حصــلت علــى وســط )(تســود االنانیــة وحــب الــذات بــین افــراد اســرتي)٢٨وحصــلت الفقــرة (

جابیــــة  وهــــي مــــن الفقــــرات الســــلبیة أي ان االجابــــات كانــــت ای )٩٢.٧ووزن مئــــوي ()٤.٦مــــرجح (

لمصلحة االسرة وهي دلیل على أن أجواء التعاون والمحبة سائدة بین االسرة في مجتمعنا .

تعمـــــــل اســـــــرتي علـــــــى ایصـــــــال ابنائهـــــــا الـــــــى اعلـــــــى المراتـــــــب )(٢٩وحصـــــــلت الفقـــــــرة (

وهي من فقراة ایجابیة تدل على ان  )٩٢.٤ووزن مئوي ()٤.٦العلمیة)حصلت على وسط مرجح (

في تطویر ودعم أبنائها علمیا وثقافیًا .االسرة في مجتمعنا تطمح 

ووزن مئــوي  )٤.٦یســتخدم والــدَي القســوة معــي) وســط مــرجح (()٣٢واظهــرت  الفقــرات  (

حصــــــلت علــــــى وســــــط مــــــرجح )والــــــداي یســــــتهینان بمشــــــاعرنا وحاجیاتنــــــا()١٩والفقــــــرة (  )٩٢.٢(
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ن وهـــم مـــ)تيتتـــأثر دراســـتي بالشـــجار بـــین افـــراد اســـر )(٣٨والفقـــرة ( )٩١.٦ووزن مئـــوي ()٤.٥٨(

ایجابیـــة لمصــلحة المعاملـــة الوالدیـــة الجیـــدة لألبنـــاء مـــن حیـــث النتـــائجلـــذا كانـــتالفقــرات الســـلبیة

طریقة استخدام العقاب وكذلك في معاملة اآلباء مراعـاتهم لمشـاعر وحاجـات االبنـاء وتـوفیر منـاخ 

اسري للدراسة والتحصیل العلمي . 

حصـــلت علـــى وســـط )یـــد واالعـــراف االجتماعیـــةتلتـــزم اســـرتي بالتقال()٢٧وحصــلت الفقـــرة (

وهـــي مـــن الفقـــرات الســـلبیة أي ان االجابـــات كانـــت ایجابیـــة  )٩٠.٧٢)ووزن مئـــوي (٤.٥(مـــرجح 

  ٠لمصلحة االسرة وهي دلیل على أن أجواء التعاون والمحبة سائدة في االسرة 

تشــــــعرني عــــــائلتي بـــــاني مراقب)حصــــــلت علــــــى وســــــط مــــــرجح ()٣٤وحصـــــلت الفقــــــرات (

حصــلت )النقـد الـالذع مـن االخـوة واالخـوات والسـخریة()٤١( والفقـرة)٨٩.٨٤ن مئـوي (ووز )٤.٤٩(

ـــع مؤشـــراتها كانـــت  )٨٩.٧٦ووزن مئـــوي ()٤.٤٨علـــى وســـط مـــرجح ( ـــة الفقـــرات جمی وكـــذلك بقی

ایجابیة لصالح االسرة وهي دلیل على أن العالقات االسریة بین كافة افراد االسرة سلیمة وجیدة .

إناث)–قة المناخ األسري بمتغیر الجنس (ذكور الهدف الثاني : عال

–اظهــــرت النتــــائج بعــــد حســـــاب معامــــل االرتبــــاط بــــین المنـــــاخ االســــري والنــــوع (ذكـــــور 

Pointباســـتخدام معامـــل االرتبـــاط الثتـــائي ()انـــاث Biseral( وقـــد بلغـــت قیمـــة معامـــل االرتبـــاط

ر التــائي وأظهــرت النتــائج ال وللتعـرف الــى معنویــة داللــة هــذا المعامـل اســتخدم االختبــا)٠.٠٠٦٣(

   )٥(، الحظ جدول )الذكور _ األناث(ذات داللة بین المناخ أالسري والجنس توجد عالقة

  )٥جدول (ال

Point(قیمة معامل االرتباط Biseral(سري ومتغیر النوع بین المناخ األ

والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة ومستوى الداللةاناث) - (ذكور

عدد الطلبةالنوع
معامل قیمة

االرتباط

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة

مستوى الداللة 

  )٠.٠٥عند (

١١٧ذكور
غیر دال  ١.٩٦  ٠، ١٠٠٩  ٠.٠٠٦٣

١٣٦اناث



…المناخ األسري لدى طلبة جامعة الموصل

١٠٨

الهدف الثالث : عالقة المناخ األسري بمتغیر التخصص(علمي _ أدبي)

حیــث بلغــت قیمــة معامــل أألرتبــاط )یلایربوینــت بایســ(تــم حســاب معامــل أألرتبــاط الثنــائي 

) وللتعرف على معنویـة داللـة معامـل االرتـبلط اسـتخدم االختبـار التـائي واظهـرت النتـائج ٠.١١٦(

  . )٦،الحظ جدول ()االدبي–انه التوجد داللة بین المناخ االسري والتخصص (العلمي 

ناخ االسري ومتغیر كل مـن الجـنس وتفسر نتائج الهدف الثاني والثالث بانه التوجد عالقة بین الم

والتخصص ،دلیل على ان التنشئة االسریة السلیمة لالبناء ،وهي نتیجة للمعاملة المتوازنـة لالبنـاء 

فــي االســرة وعــدم التمییــز بــین الــذكور واالنــاث فــي تــوفیر جــو اســري متماثــل  وكــذلك مــن حیــث 

اختصاصات ابنائهم .

  )٦جدول (ال

Pointقیمة معامل االرتباط( Biseral(علمي)بین المناخ االسري ومتغیر التخصص–

والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة ومستوى الداللة)ادبي

عدد الطلبةالتخصص
قبمة معامل 

االرتباط

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة

مستوى الداللة 

  )٠.٠٥عند (

  ١٢٢  العلمي
غیر دال  ١.٩٦  ١.٨٦١  ٠.١١٦٥

١٣١األدبي

التوصیات :
ینبغــــي مـــــن مؤسســــات المجتمـــــع التربویــــة والتعلیمیـــــة واإلعالمیــــة اإلســـــهام فــــي بنـــــاء األســـــرة -١

،والتخطــیط  لفــتح مكاتــب استشــارات أســریة باألحیــاء تلحــق بالمؤسســات التعلیمیــة أو المســاجد 

لتقدیم التوجیه والنصح واإلرشاد لآلباء واألبناء .

ربویة و إرشادیه هادفة تسهم فـي حـل المشـاكل والصـعوبات تقدیم المؤسسات التعلیمیة برامج ت-٢

التـي توجــه األسـرة فــي مجتمعنـا . وتوجیــه اآلبـاء لبــرامج التبـاع أســالیب معاملـة و الدیــة ســویة 

مــع األبنــاء لخلــق شخصــیات ناضــجة عاطفیــًا ووجــدانیًا ،واتاحــة الفرصــة لتقریــر مســتقبلهم فــي 

اختیار نوع التعلیم والمهنة .

الســـرة ابناءهـــا علـــى الدراســـة وعـــدم اجهـــادهم فـــي العمـــل الـــذي یـــؤدي الـــى زیـــادة ان تســـاعد ا-٣

االجهاد النفسي لدیهم وقد یؤثر سلبیا على تحصیلهم الدراسي .  

المقترحات :
اجــراء دراســات تقــیس المنــاخ االســري لــدى عینــات اخــرى كاالطفــال والمــراهقین فــي المرحلــة -١

المتوسطة واالعدادیة .

المنــاخ االســـري وعالقتـــه بمتغیــرات أخـــرى (كالتحصــیل االكـــادیمي ،والتمـــرد اســتخدام مقیـــاس -٢

)النفسي ،والتكیف االجتماعي ،وموقع الضبط ،وسمات الشخصیة
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المراجع :
.مصر–،مركز االسكندریة للكتب الصحة النفسیة لالطفال)٢٠٠١احمد ،سهیر كامل (.١

ر الفكر ،دمشق.،دامقدمة في علم االجتماع)ابن خلدون ،عبد الرحمن (ب.ت.٢

، دار  ١،طمدخل علم النفس في ضـوء القـرآن والسـنة) ٢٠٠٣أبو سوسو ، سعیدة محمـد (.٣

الفكر العربي .

ــي اإلســالم)٢٠٠٥التــل ، شــادیة احمــد (.٤ ، دار النفــائس للنشــر      ١،طعلــم الــنفس التربــوي ف

  األردن . -

، وفــي اإلســالم ...وفــي األســرة وأثرهــا .. عبــر الــزمن ) ٢٠٠٤(الجــویر ، ابــرهیم بــن مبــارك .٥

–، ورقـة عمــل مقـدم لنــدوة المجتمـع واألمــن المعقـدة بكلیــة الملـك فهــد المجتمـع المعاصــر ...

بالریــــاض . 

http://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm

، االضطرابات النفسیة والمناخ األسري لمرتكبي  جرائم القتل )٢٠٠٠حسن ،محمود شمال (.٦

،وزارة التعلیم العالي ، الجامعة المستنصریة . ٣٤مجلة آداب مستنصریة ،العدد

،دار االفـاق العربیـة ،القـاهرة  ١،طسیكولوجیة الفرد والمجتمـع)٢٠٠١حسن ،محمود شمال (.٧

.

، ٢، طالتربیـة اإلسـالمیة لـألوالد منهجـًا وهـدفًا وأسـلوباً  )٢٠٠٤د طعمه (، عبد المجیحلبي.٨

لبنان .–بیروت –دار المعرفة 

اســـــالیب المعاملـــــة الوالدیـــــة وعالقتهـــــا بالشخصـــــیة )٢٠٠٤الحیـــــو ،ابتســـــام محمـــــد ســـــعید(.٩

جامعـة ،كلیـة التربیـة ،)،رسالة ماجسـتیر (غیـر منشـورةاالستغاللیة لدىطلبة جامعة الموصل

موصل .ال

، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، مدینـة ) المرجع في الصحة النفسیة٢٠٠٠ألخالدي ، أدیب(.١٠

نصر والمكتبة الجامعة ، لیبیا .

، دار  ١،طالصـــحة النفســـیة للطفـــل)٢٠٠١الخطیـــب ، هشـــام إبـــراهیم ، واحمـــد لزیـــادي (.١١

عمان –العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع 

، مجلـة كلیـة المناخ األسري وعالقته بالصحة النفسیة لألبنـاء)٢٠٠٦راء إبـراهیم (خلیل ،عف.١٢

بغداد.–، وزارة التعلیم العالي ، الجامعة المستنصریة  ٤٩التربیة األساسیة ،العدد 

القـاهرة  –،دار قبـاء للنشـرسیكولوجیة العالقات العائلیـة) ٢٠٠٠خلیل ،محمد محمد بیـومي (.١٣

.

ــنفس)١٩٨٣دافیــدوف ،لنــدال (.١٤ ــم ال ،ترجمــة ســید طــوب ومحمــود عمــر ،منشــورات مــدخل عل

مكتبة التحریر ، القاهرة .
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-، جامعــة بغــدادعلــم نفــس الشخصــیة) ١٩٩٠داؤد ، عزیــز حنــا ، ونــاظم هاشــم العبیــدي (.١٥

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . 

 ١، طفظة نینوىجنوح األحداث مع دراسة مقارنة للجنوح في محا) ١٩٧٥الدباغ ، فخري (.١٦

جامعة الموصل .–، دار الكتب للطباعة والنشر 

مشكالت طلبة الصـف السـادس الثـانوي فـي )١٩٧٢الزوبعي ،عبد الجلیل ،ونجیب اسكندر (.١٧

بغداد .–،مركز البحوث التربویة النفسیة محافظة بغداد والبصرة ونینوى

لي ، مطبعـــة جامعـــة ، ترجمـــة حمـــد دلـــي الكربـــو ) نظریـــات الشخصـــیة١٩٨٣شـــلتز ، دوان (.١٨

بغداد .–بغداد 

ـــــــة )٢٠٠٠عبـــــــد المعطـــــــى ،عبـــــــد اهللا محمـــــــد (.١٩ ـــــــة الجمالی ـــــــة للتربی ـــــــا خطـــــــة علمی اطفالن

،دار التوزیع والنشر االسالمیة .سلوكًاواخالقاً 

، مجلــة البیــان ،عــدد المنــاخ االســري الســلیم وســماته)٢٠٠٨العــوفي ، حســین بــن عجــاب (.٢٠

http://wwwzwaya/trbwi/68.htm.magazine.com/-.albayan)(انترنیت،٢٤٧

، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة  ٤،طأســـس الصـــحة النفســـیة ) ١٩٥٢القوصـــي ، عبـــد العزیـــز(.٢١

القاهرة .

، ترجمة سید محمد غنم ومحمد عثمان نجـاتي الشخصیة) ١٩٨١الزاروس ، ریتشار دوس (.٢٢

بیروت .–، دار الشروق 

–، دار أبـــن كثیـــر  ١،طأصـــول الفكـــر التربـــوي فـــي اإلســـالم) ١٩٨٧محجـــوب ، عبـــاس (.٢٣

دمشق .

،مجلـــة الحصـــن االنحرافـــات الســـلوكیة والبیئـــة االســـریة)٢٠٠٥محمـــود ،محمـــد مصـــطفى (.٢٤

httpالنفسي ،(انترنیت).  ://bafree.net/forms/archive/indet.pnp/t-38568.html

، مكتبة الخانجي ، القاهرة.ففي سایكولوجیة التكلی) دراسات١٩٨٧مصطفى فهمي (.٢٥

.االســـــــــري فـــــــــي رســـــــــالة اجتماعیـــــــــة شـــــــــاملةالعنـــــــــف)٢٠٠٨المطــــــــوع ،محمـــــــــد (.٢٦

http://www.social-team.com/forum/showthread.php?p=4761(اتترنیت)

،دار المســیرة  ١،طالقیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس)٢٠٠٠ملحــم ،ســامي محمــد (.٢٧

االردن . –مان للنشر والتوزیع والطباعة ،ع

، دار النهضة العربیة القاهرة ..علم نفس الشخصیة) ٢٠٠١الملیجي ، حلمي (.٢٨

:مؤسســــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــاوي للدراســــــــــــــــــات والبحــــــــــــــــــوث) ٢٠٠٨المنشــــــــــــــــــاوي ،(.٢٩ .
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ــنفس) ١٩٨٤هایــت ، ركســن ومارجریــت نأیــت (.٣٠ ــم ال ، ترجمــة : عبــد علــي المــدخل إلــى عل

، بغداد ، العراق .الجسماني 
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ـــنفس التكـــویني ) ١٩٨٨(هرمـــز ،صـــباح حنـــا ، و یوســـف حنـــا إبـــراهیم .٣١ ـــم ال ـــة و (عل الطفول

وزارة التعلیم العالي ، دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة الموصل .)المراهقة

–، مكتبـــة الشـــروق الجدیـــد  ١،طعـــالم الشخصـــیة)١٩٨٥ألهیتــي ، مصـــطفى عبـــد الســالم (.٣٢

بغداد .

،ترجمــة عــادل عــز الــدین االشــول وآخــرون مقدمــة فــي علــم الــنفس)١٩٧٧ارنــوف (ویتــنج ،.٣٣

،دار ماكروهیل ،القاهرة .. 
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…المناخ األسري لدى طلبة جامعة الموصل

١١٢

  ) ١ملحق (

مقیاس المناخ االسري بصورته النهائیة 

ابدانادرااحیاناغالبادائما  الفقرات  ت

یتوفر الهدوء داخل اسرتي  ١

تفاوت المستوى العلمي لوالدي یسبب مشاكل في االسرة   ٢

اسرتي كبیرة الحجم تؤثرعلى دراستي   ٣

ئم للدراسة ضیق المنزل وعدم توفر  مكان مال  ٤

اشعربالضغط النفسي نتیجة عملي ودراستي   ٥

اشارك عائلتي باعمال منزلیة مرهقة   ٦

یعیش اخوتي في جو من الغیرة فیما بینهم   ٧

تلتزم اسرتي باداء الواجبات الدینیة  كلها  ٨

تتعامل اسرتي معي باسلوب یسبب لي الخجل والتجریح  ٩

الحاجات التي توفرها االسرة التتفق مع رغبتي ١٠

تشجیع اسرتي ابناءها على استراق السمع ونقل الكالم١١

یفرض الوالدان آرائهما ویعتقدان بصحتها١٢

عــدم اتاحــة الحریــة فــي اختیــار التعلــیم او المهنــة التــي ارغــب ١٣

بها 

یر الكتب الثقافیةتهتم اسرتي بالثقافة وتوف١٤

عدم السماح بالمشاركة في المواقف االجتماعیة والمناسبات ١٥

فــــي شــــؤون )تــــدخل اشــــخاص ضــــمن اســــرتي (الجــــد والجــــدة١٦

االسرة 

تضع اسرتي حوافز لتشجیع االبناء للعمل والدراسة ١٧

یمیز والدَي في معاملتي مقارنة باخوتي ١٨

لداي یستهینان بمشاعرنا وحاجیاتنا وا١٩

غیر معروف من هو المسؤول في اسرتي ٢٠

تهدد المشاكل والخالفات استقرار اسرتي ٢١

نحل المشاكل العائلیة بصورة ودیة ٢٢

الحوار المتبادل مبدءنا في اتخاذ أي قرار في االسرة٢٣

ة لرفع مستواها االقتصادي تعمل االسرة كوحدة واحد٢٤

دخل اسرتي غیر كافي لسد اغلب احتیاجاتنا٢٥

النصح واالرشاد اساس التوجیه داخل اسرتي ٢٦

تلتزم اسرتي بالتقالید واالعراف االجتماعیة ٢٧

تسود االنانیة وحب الذات بین افراد اسرتي ٢٨
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ابدانادرااحیاناغالبادائما  الفقرات  ت

بناءها الى اعلى المراتب العلمیة تعمل اسرتي على ایصال ا٢٩

تسوداسرتي قیم (االحسان، الصدق ،االیثـار ،احتـرام االخـرین ٣٠

(..

تحرص اسرتي على مواعید (الطعام ، الزیارات ....) ٣١

یستخدم والدَي القسوة معي ٣٢

تتصف اسرتي بعدم العدالة في توزیع المصروف بین اخوتي ٣٣

تشعرني عائلتي باني مراقب ٣٤

تسمح العائلة بتدخل  اشخاص من خارج االسرة في شؤنها ٣٥

یزعجني مقارنتي بابناء االقارب والجیران ٣٦

یسود حب الذات جو اسرتي ٣٧

تتأثر دراستي بالشجار بین افراد اسرتي٣٨

ة في الضغط علَي بالدراسة یسلك والدي طریقًا غیر صحیح٣٩

حیاتي )تدخل االسرة في اختیار شریك(شریكة٤٠

النقد الالذع من االخوة واالخوات والسخریة ٤١

قطع عالقات االسرة مع  االقارب والجیران ٤٢

اشعر بأنني مستقر اسریاً ٤٣

استمتع بالحدیث مع افراد اسرتي ٤٤

ینتابني الشعور بالیأس من افراد اسرتي ٤٥

افضل االنعزال عن افراد اسرتي ٤٦

تتصف عالقتي باسرتي بانها غیر مرضیة٤٧

تعودني اسرتي  على الصبر في الشدائد ٤٨

یحترم ویعطف افراد اسرتي بعضهم بعضا٤٩

عدم حصولي على المالبس المالئمة ٥٠

عدم الحصول على المصروف بقدر كافي ٥١

سیطرة اخوتي الكبار وعدم التفاهم معهم ٥٢


